
 

อัตนัย  1/2561 

ข้อ 2 CIT บริษัท ประกอบธุรกิจโรงแรม จ้างบริษัทตา่งประเทศในการก่อสร้าง ออกแบบ อาคาร และตกแตง่ภายใน  โดย

สง่ตวัแทนเข้าทําการก่อสร้างตลอด 3 ปี ไมน้่อยกวา่ปีละ 185 วนั บริษัทกู้ เงินจากธนาคารมาเพ่ือจ่ายคา่ซือ้ท่ีดินและ

อาคาร ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 8 เม่ือก่อสร้างเสร็จ ให้บริการท่ีพกั ห้องประชมุ ห้องอาหาร   ( 20  คะแนน ) 

1) คา่ซือ้ท่ีดินและอาคารบนัทกึบญัชีอยา่งไร 

2) คา่เส่ือมราคาท่ีดิน  และอาคารบนัทกึเม่ือไร    อตัราเทา่ใด 

3) คา่ซือ้ท่ีดินอาคาร คา่ก่อสร้าง คา่ออกแบบ หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือไม ่เทา่ไร และย่ืนภายในกําหนดเวลาเทา่ไร 

4) ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม จะต้องบนัทกึเป็นรายจ่ายหรือไม ่อยา่งไร 

5) ผู้ใช้บริการทัง้หน่วยราชการ บคุคล นิติบคุคล ต้องหกั ณ ท่ีจ่าย สําหรับคา่ห้องพกั คา่ห้องประชมุ คา่อาหาร 

อยา่งไร 

แนวคาํตอบ 

1) ค่าซือ้ที่ดนิและอาคารบันทกึบัญชีอย่างไร 

หลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง มาตรา 65 ตรี (5 ) ตน้ทุนไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น และประโยชน์ใชส้อย

มากกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี  ถือเป็นรายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุน 

อธิบายและสรุป 

 -  ตามกรณีดงักล่าว  ค่าซือ้ท่ีดินและอาคารมีบนัทึก เป็นตน้ทุนท่ีไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น  มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 

และประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี ถือเป็นรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี ( 5 )  จะ

บนัทึกเป็นทรัพยสิ์นเม่ือเสร็จ และพร้อมใชง้าน  ไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายได ้

 

2) ค่าเส่ือมราคาที่ดนิ  และอาคารบันทกึเม่ือไร    อัตราเท่าใด 

หลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 - ตามมาตรา 65 ทวิ(2)   ทรัพย์สินท่ีคิดคา่เส่ือมไมไ่ด้ ได้แก่ ท่ีดิน   

- ตามมาตรา 4 (1) แหง่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 145) พ.ศ. 2527  ต้นทนุของอาคารถาวร หกัได้ไมเ่กินร้อย

ละ 5 ของมลูคา่ต้นทนุ 

อธิบายและสรุป 
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  - ตามกรณีดงักลา่วท่ีดิน เป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีไมต้่องคิดคา่เส่ือมราคา ตามมาตรา 65 ทวิ(2)    

- ตามกรณีดงักลา่อาคาร มีสทิธิคา่สกึหรอและค่าเส่ือมราคา ณ วนัท่ีทรัพย์สนิพร้อมใช้งาน ตามมาตรา 65 ทวิ 

(2)  สามารถ หกัได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ต้นทนุอาคารนัน้ ตามมาตรา 4 (1) แหง่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 145) 

พ.ศ. 2527  ให้คิดเฉล่ียตามจํานวนวนั โดยให้คงเหลือมลูคา่ของทรัพย์สนินัน้เป็นจํานวนเงินอย่างน้อย 1 บาท ตามคําสัง่

กรมสรรพากรท่ี ป. 3/2527 

3) ค่าซือ้ที่ดนิอาคาร ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ หกัภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ เท่าไร และย่ืนภายในกาํหนดเวลา

เท่าไร 

 3.1 ) คา่ซือ้ท่ีดิน  และอาคาร  แบง่เป็น 2 กรณี 

- กรณีที่ 1 ซือ้จากนิติบคุคล  

หลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง มาตรา 69 ตรี ให้ บริษัทผู้จ่ายเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40 (8) 

เฉพาะท่ีจ่ายให้กบับริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ซึง่ขายอสงัหาริมทรัพย์ คํานวณหกัภาษีเงินได้ไว้ ณ ท่ีจ่ายใน

อตัราร้อยละ 1 แล้วนําสง่พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ รับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในขณะท่ีมีการจดทะเบียน 

อธิบายและสรุป 

บริษัท ต้องคํานวณหกัภาษีเงินได้ไว้ ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1 แล้วนําสง่พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ รับจด

ทะเบียนสทิธิ และนิติกรรมในขณะท่ีมีการจดทะเบียน ท่ีกรมท่ีดิน ตามมาตร 69 ตรี โดยย่ืน ภ.ง.ด.53 ภายใน 7

วนันบัถดัจากเดือนเกิดรายการ 

  - กรณีที่ 2 ซือ้จากบคุคลธรรมดาต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยวิธีพิเศษ ( ดจํูานวนปีการถือครอง ) 

     3.2 ) คา่ก่อสร้าง และคา่ออกแบบ กรณีบริษัท ก. (ผู้วา่จ้าง) ซึง่เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทยได้ทําสญัญาจ้าง

บริษัท บ. (ผู้ รับจ้าง) ซึง่เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายของตา่งประเทศ ให้บริการการก่อสร้าง ออกแบบ อาคาร และตกแตง่

ภายใน    

 

หลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- ตามมาตรา 76 ทว ิวรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร :   

                “ มาตรา 76 ทว ิบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ มีลกูจา้ง หรือผูท้าํการ

แทน หรือผูท้าํการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเป็นเหตุใหไ้ดรั้บเงินไดห้รือผลกาํไรในประเทศไทย ให้

ถือวา่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ประกอบกิจการในประเทศไทย และใหถื้อวา่บุคคลผูเ้ป็นลกูจา้ง หรือผูท้าํการ

แทน หรือผูท้าํการติดต่อเช่นวา่นั้น ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
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บุคคล ซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และใหบุ้คคลนั้นมีหนา้ท่ี และความรับผดิในการยืน่รายการและเสียภาษีตาม

บทบญัญติัในส่วนน้ี เฉพาะท่ีเก่ียวกบัเงินไดห้รือผลกาํไรท่ีกล่าวแลว้ ”  

 

- ตามมาตรา 3 เตรส ข้อ 12  คาํส่ังกรมสรรพากรที ่ท.ป.4/2528 :  

                กาํหนดสาระสาํคญัไวว้า่ ถา้ผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินสาํหรับค่าจา้งทาํของเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของ

ประเทศไทย  และผูรั้บจา้งเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิไดมี้

สาํนกังานสาขาตั้งอยูเ่ป็นการถาวรในประเทศไทย  ใหห้กั ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ5 ของเงินไดท่ี้จ่าย   แต่หากผูรั้บจา้ง

เป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย  มีสาํนกังานสาขาตั้งอยูเ่ป็นการถาวรใน

ประเทศไทย  ใหห้กั ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินไดท่ี้จ่าย   

 

อธิบายและสรุป 

กรณีดงักลา่ว ถือวา่ นิติบคุคลตามกฎหมายของตา่งประเทศ มีตวัแทน ประกอบกิจการในประเทศไทย จงึเข้า

ลกัษณะมิได้สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดงันัน้ บริษัทดงักลา่ว จงึมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลใน

ประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินคา่ก่อสร้าง ออกแบบ อาคาร และตกแตง่ภายใน  ซึง่เป็นการรับจ้าง

ทําของให้แก่บริษัท  จงึมีหน้าท่ีต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 5.0 ตาม ข้อ 12 ของคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 

4/2528 เร่ือง สัง่ให้ผู้จ่ายเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40  มีหน้าท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 

2528 

4) ดอกเบีย้เงนิกู้ยืม จะต้องบันทกึเป็นรายจ่ายหรือไม่ อย่างไร 

หลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง มาตรา 65 ตรี (5)    รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ  คา่ใช้จ่ายใดๆท่ีทําให้ได้มาซึง่

กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ หรือทําให้ทรัพย์สนิมีประใช้สอยมากกว่า 1 รอบระยะเวลาการบญัชีถือเป็นรายจ่ายอนัมีลกัษณะ

เป็นการลงทนุ 

อธิบายและสรุป      

           ตามกรณี คา่ซือ้ท่ีดินและอาคาร ท่ีบริษัทซือ้มาด้วยเงินกู้  เป็นรายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุตาม ประมวล

รัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5) และดอกเบีย้เงินกู้ดงักลา่ว แม้จะไมไ่ด้เป็นรายจ่ายท่ีทําให้บริษัทได้ท่ีดินและอาคาร มาโดยตรง 

แตก็่เป็นรายจ่ายท่ีเกิดจากการกู้ ยืมเงินมาซือ้ท่ีดินและอาคาร ถือวา่เป็นรายจ่ายตอ่เน่ืองท่ีเป็นผลให้บริษัทได้รับเงินกู้จาก

ธนาคารมาซือ้ท่ีดินและอาคาร  ยอ่มเป็นสว่นหนึ่งของคา่ซือ้ท่ีดินและอาคาร ซึง่เป็นต้นทนุ  ไมใ่ช่คา่ใช้จ่ายในการดําเนิน

ธุรกิจการค้าหากําไรของบริษัท  ดงันัน้ ดอกเบีย้อนัเกิดจากการกู้ ยืมเงินธนาคารมาซือ้ท่ีดินและอาคาร จงึเป็นรายจ่ายอนัมี

ลกัษณะเป็นการลงทนุเช่นเดียวกบัคา่ซือ้ท่ีดินและอาคาร  ไมอ่าจนํามาหกัเป็นคา่ใช้จ่ายในการคํานวณกําไรสทุธิได้ ตาม 

ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5)  สว่นดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้หลงัวนัท่ีทรัพย์สนิพร้อมใช้งานเป็นต้นไป สามารถบนัทกึเป็น

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจได้ 
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5) ผู้ใช้บริการทัง้หน่วยราชการ บุคคล และนิตบุิคคล ต้องหัก ณ ที่จ่าย สาํหรับค่าห้องพัก ค่าห้องประชุม 

ค่าอาหาร อย่างไร 

หลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามข้อ 12/1 ของคําสัง่ ท.ป. 4/2528 การจ่ายคา่บริการโรงแรมและภตัตาคาร ได้รับยกเว้นไม่

ต้องหกั ณ ท่ีจ่าย 

อธิบายและสรุป    ( แก้ 11 มี.ค.62 )  

ตามกรณีดงักลา่ว 

- บคุคล และนิติบคุคล ไมต้่องหกั ณ ท่ีจ่าย เม่ือมาใช้บริการคา่ห้องพกั คา่ห้องประชมุ คา่อาหาร      เน่ืองจากได้รับยกเว้น  

ตามข้อ 12/1 ของคําสัง่ ท.ป. 4/2528 การจ่ายคา่บริการโรงแรมและภตัตาคาร ได้รับยกเว้นไมต้่องหกั ณ ท่ีจ่าย 

- หน่วยราชการ เม่ือมาใช้บริการคา่ห้องพกั คา่ห้องประชมุ คา่อาหาร  ต้องภาษี ณ ท่ีจ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล 1 % ตาม 

ม.69 ทวิ 

......................................................     จบ               ................................................. 
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